
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK 

bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 75/04) 

Támogatás száma X 75/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para apoyo a la realización de inversiones para ahorro energé
tico y mejora de la eficiencia energética 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN EYE/2223/2008 
ORDEN EYE/2235/2008 
ORDEN EYE/2237/2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.01 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-11-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad y 
empleo para la Comunidad de Castilla y León en España CCI 
2007ES162PO009 - 0,35 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

60,00 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_ 

Támogatás száma X 76/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ITALIA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dello Sviluppo Economico 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Gene
rale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
Via Molise, 19 
00187 - Roma 

www.sviluppoeconomico.gov.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Fondo Nazionale per l’Innovazione –garanzia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art. 1, co. 851 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 2006 
n.299) 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10.3.2009 (pubb
licato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 maggio 
2009, n. 107) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 3,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20,00 % — 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.uibm.gov.it/it/gare/
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Támogatás száma X 77/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ITALIA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dello Sviluppo Economico 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le imprese e l'internazionalizzazione 
Direzione generale lotta alla contraffazione 
Ufficio Italiano brevetti e marchi 
Via Molise 19 00187 ROMA 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Fondo Nazionale per l'Innovazione - Capitale di rischio 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 851 (GURI 
27 dicembre 2006 n.299). 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 marzo 2009 
(GURI 11 maggio 2009 n. 107). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.31 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 40,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.uibm.gov.it/it/gare 

Támogatás száma X 78/2010 

Tagállam Finnország 

A tagállam azonosítója 292/21/2010 

Régió megnevezése (NUTS) MANNER-SUOMI 
87. cikk (3) bekezdés c) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30, FI-00023 VALTIONEUVOSTO, SUOMI 
www.mmm.fi 

A támogatási intézkedés jogcíme Luonnos tukitoimenpiteeksi: 
Yrityksen investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh
jelman 2007–2013 toimenpiteet 123, 311 ja 312). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista (1443/2006) 
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta (632/ 
2007) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.15 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 58,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

K(2007)3779 - 26,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

15,00 % 20 % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument27685.html 

Támogatás száma X 79/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 2845/10/08100 

Régió megnevezése (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz
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A támogatási intézkedés jogcíme Marketing - 2. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.15 - 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 250,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF - 85 % - 212,50 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument27685.html
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